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COLUMN VAN DE BURGEMEESTER
Fijn om kennis te maken

Sinds mijn start als burgemeester van 
Montferland heb ik me aangenaam mo-
gen onderdompelen in deze gemeente. 
Ik ben graag onder de mensen en stap 
makkelijk op iemand af. Zo maak ik snel 
kennis met de gemeentelijke organisatie 
en de wereld buiten het huis. 
Op twee bijeenkomsten voor gouden 
bruidsparen in Didam en ’s-Heerenberg 
heb ik al veel inwoners ontmoet. Op het 
programma stonden ook speciale bezoe-
ken aan de schutterij in Greffelkamp, het 
gilde van Stokkum en een internationaal 
schutterstreffen in ’s-Heerenberg. 

Bij een concert van A Sign of Friendship 
heb ik de ‘pluim van de burgemeester’ uit-
gereikt aan dirigent John Stinissen. Ik zet 
graag mensen in het zonnetje. De ‘pluim 
van de burgemeester’ is een mooi middel 
om onze waardering uit te spreken voor 
wat mensen doen voor de gemeenschap.
Het traditionele verenigingsleven is goud 
waard. Dat moeten we niet onderschat-
ten. Voor wie hier al lang woont, is het 
misschien ‘gewoon’. Maar dat ‘gewone’ 
vind ik juist bijzonder. Onvoorstelbaar 

hoeveel mensen zich inzetten bij bijvoor-
beeld de schutterij of het gilde. De scou-
ting van Zeddam, die al 75 jaar bestaat, 
telt honderd jeugdleden en heeft zelfs 
een wachtlijst. 

Er is een groot gemeenschapsgevoel en 
dat hebben we nodig. We kennen de ze-
geningen van de individualisering die het 
ons mogelijk maakt eigen keuzes te ma-
ken. Maar er zijn in de samenleving ook 
vraagstukken waarvoor we elkaar nodig 
hebben. Juist in deze tijd zien we ook dat 
mensen eenzaamheid en psychische druk 
ervaren. De coronatijd geeft een gevoel 
van verlies, er is weinig ruimte om te rou-
wen. Daarom moeten we het gemeen-
schapsgevoel koesteren, dat in Montfer-
land zo aanwezig is.

De gemeentelijke organisatie, de politiek 
en het college werken ook voor de ge-
meenschap. Een gemeente wordt wel-
eens gezien als een noodzakelijk kwaad, 
een loket waar je langs moet voor bij-
voorbeeld een vergunning. Ik wil me in-
zetten voor een positiever beeld: we doen 
het samen. En dan moeten wij het goede 
voorbeeld geven. Als inwoners zich met 
zaken bij ons melden, moeten we daar-
voor openstaan. Als burgemeester wil ik 
toegankelijk zijn. Daarom nodig ik men-
sen uit mij te mailen als ze ergens mee 
zitten. Ze krijgen altijd antwoord. 
Nee, voor een ontploffende mailbox ben 
ik niet bang. Mensen sturen niet zomaar 
mails. En mochten er toch heel veel mails 
binnenkomen, dan is dat een teken dat er 
hier veel aan de hand is. Mijn mailadres: 
h.devries@montferland.info

Jongerenwerk Montferland is er voor jou!
Jongerenwerk Montferland is er voor 
alle jongeren in de leeftijd van 11 tot 23 
jaar voor de gehele gemeente Montfer-
land. We zijn erg benieuwd hoe het met 
alle jongeren van 11 tot 23 jaar gaat! 
Hoe zijn jullie de eerste coronaperiode 
doorgekomen? Hoe gaat het nu met je? 

Misschien heb je wel behoefte om eens 
met iemand anders dan je docent, ouders 
of vrienden te praten. Misschien wil je ge-
woon even niet thuis zijn en misschien ben 
je er wel aan toe om samen met vrienden 
of jongerencoaches iets leuks te organise-
ren of te doen.

Allemaal makkelijke vragen, maar met 
ontzettend belangrijke antwoorden! 
Jongerenwerk Montferland zet zich name-
lijk in voor alle jongeren in de gemeente en 
hopen door de antwoorden die jullie geven 
een passend (activiteiten)programma te 
organiseren in misschien wel jouw dorp of 
stad.

We roepen daarom zoveel mogelijk jon-
geren in Montferland op om deze enquête 
van 4 minuten in te vullen! Hoe; SCAN de 
QR-code, vul de enquête in en druk op ver-
zenden.

Mocht je kans willen maken op die cadeau-
kaart naar keuze van 25 euro, vul dan de 
enquête in, ga naar instagram; #jonge-
renwerkmontferland, deel de enquête in 
je eigen tijdlijn en tag jongerenwerkmont-
ferland. Onder de eerste 50 inzendingen 
wordt de cadeaukaart verloot.

Drie dagen ‘Feest’ en een ‘Pluim van de  
burgemeester’ in het Musiater in Zevenaar

Vorig weekend mocht burgemeester Harry 
de Vries, samen met zijn echtgenote Stel-
la, getuige zijn van de eerste van een reeks 
van drie fantastische jubileumconcerten 
ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan 
van popkoor ‘A Sign of Friendship’. Ieder-
een die dirigent John Stinissen kent weet 
dat er dan een enorme energie vanaf het 
podium de zaal in komt. De burgemeester 
was niet voor niets zeer onder de indruk. 
Behalve het 30-jarig jubileum vierde John 

tevens het magische getal van 50 jaar dat 
hij actief is in de muziek business.
Reden voor burgemeester Harry de Vries 
om John in het zonnetje te zetten en hem 
te verrassen met de uitreiking van een dik 
verdiende ‘Pluim van de burgemeester van 
Montferland’! 

Nogmaals een van harte proficiat aan 
John Stinissen en al zijn maar liefst 160 
‘friendshippers’!
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Hoe geet ut? 

Deel uw verhaal en bel de welzijnslijn van Welcom! 

0316 292828 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 
9:00 en 12:00 uur en vraag naar Laurens Blom 

Ik voel mij eenzaam 

 Effe wat minder 

Goed maar ik wil iets doen 

Informatieavond voor pleegouders
Op 23 november, organiseert het Platform 
Pleeggezinnen Achterhoek een nieuwe 
thema-avond! Ditmaal een onderwerp 
waar zo goed als alle pleegouders tegen-
aan lopen: 
Het opvoeden van je pleegkind kan een 
hele uitdaging zijn. Misschien herken je het 
wel; niet willen luisteren, schelden, vaak 
ruzie maken, liegen, stelen, of ...
Belonen van goed gedrag biedt geen soelaas, 
een time-out op de gang ook niet, evenals 
een systeem van straffen en belonen.

Het opvoeden van je pleegkind kan een 
hele uitdaging zijn.

Samen met jou willen we deze avond prak-
tisch aan de slag. Zodat je aan het einde 
van deze avond basisvaardigheden kent 
om thuis mee aan de slag te gaan in de zorg 
voor je pleegkind.

De spreker is Debora Slagter. Zij is o.a. 
pleegzorgwerker en Video Interactie Be-
geleider, werkzaam bij William Schrikker 
Gezinsvormen.

Wanneer: 23 november 2021
Tijd: 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Waar: Gemeente Doetinchem (Wehl) 
exacte locatie volgt na aanmelding

Toegang middels een QR-code. Opgave 
voor 18 november. Stuur een mail naar:  
info@platformpleeggezinnenachterhoek.nl

Graag tot dan!

De Brandweer vraagt jouw hulp!
Denk jij wel eens na over brand? Heb je 
al rookmelders in huis? De Brandweer 
hoort graag hoe jij denkt over brandvei-
ligheid en wat jij zelf al doet! Hiervoor 
heeft de Brandweer Noord- en Oost-Gel-
derland een korte enquête gemaakt om 
dit te onderzoeken. Jouw informatie en 
kennis helpt ons om de communicatie, 
dienstverlening en voorlichtingscam-
pagnes nog verder te verbeteren. Zo 
worden we samen bewust(er) van de 
risico’s op brand en helpen we elkaar bij 
het brandveiliger maken van onze leef-
omgeving!

Het invullen duurt enkele minuten en kan 
geheel anoniem. Als je je e-mailadres ach-
terlaat, maak je kans maken op een unieke 
Brandweer ovenwant (de gegevens wor-
den na de actie verwijderd). 

Vul jij de enquête 
vandaag nog in? 
Scan de QR-code met 
je mobiel of ga naar 
www.vnog.nl/brand-
w e e r/ b ra n d ve i l i g - 
leven

ZIT JE EVEN WAT 
MINDER GOED IN JE VEL?

LOOP JE ERGENS TEGENAAN?
HEB JE BEHOEFTE AAN EEN GESPREK?

wij zijn er voor jou
STEN BETLEM 

• WELCOM •

SOCIAL COACH

Bereikbaar op dinsdag, 

woensdag, donderdag  

en vrijdag

M 06 82 06 58 39

SIMONE PASTOORS 

• STADSKAMER •

SOCIAL COACH

Bereikbaar op maandag,  

dinsdag en  

donderdag

M 06 57 40 34 02
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 Bouwen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Aalsbergen 3 te Didam, 6942 SE; het plaatsen van een 

reclamebord aan de gevel (ontvangen 09-11-2021)
-  Kastanjelaan 11 te Stokkum, 7039 CE; het plaatsen van 

zonnepanelen op de grond (ontvangen 04-11-2021)
-  Parklaan te ’s-Heerenberg, 7041; Vinkenbroeksestraat 

te Zeddam, 7038; Reefweg 4A en Laakweg te Azewijn, 
7045; het kappen van bomen (ontvangen 09-11-2021)

-  Plantsoensingel Zuid 32 te ’s-Heerenberg, 7041 ZE; het 
verbouwen van de woning (ontvangen 05-11-2021)

-  Rozenpasweg 1 te Kilder, 7035 DZ; het bouwen van een 
loods (ontvangen 11-11-2021)

-  Spoelweg 4 te Loerbeek, 7036 AL; het oprichten van een 
loods/garage (ontvangen 09-11-2021)

-  Steegseweg 3 te Beek, 7037 CS; het kappen van een 
boom (ontvangen 09-11-2021)

-  Tolweg 11 te Didam, 6942 PE; het oprichten van een be-
drijfswoning (ontvangen 05-11-2021)

-  Wehlseweg 3 te Didam, 6941 DH; het verbouwen van de 
garage/berging (ontvangen 04-11-2021)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen 
kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u 
de desbetreffende stukken vanaf heden op afspraak 
inzien op locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning hande-
len in strijd met regels ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van Montferland zijn voor-
nemens om een omgevingsvergunning te verlenen, voor 
Schoolstraat 4-6a te Didam, 6942AK; het oprichten van 
5 geschakelde woningen. 
De stukken met ingang van 18 november 2021 liggen ge-
durende 6 weken ter inzage op de locatie ’s-Heerenberg. 
Rechtsmiddel: zienswijze 

Aanvaarding melding sloopvoornemen
-  Hoge Distelweg 11 te ’s-Heerenberg, 7041 EN; het verwij-

deren van asbest (verzonden 08-11-2021)
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VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF 
ZIENSWIJZE INDIENEN?
Heeft u vragen of wilt u de in de open-
bare bekendmaking genoemde stukken 
inzien? Wij adviseren u eerst telefonisch 
contact met ons op te nemen en een af-
spraak te maken. Gedurende de inzage- 
termijn kunt u schriftelijk of mondeling 
zienswijzen indienen.

BENT U HET NIET EENS MET EEN 
BESLUIT?
In dat geval adviseren wij u om eerst te-
lefonisch contact met ons op te nemen. 
We nemen samen met u het besluit door. 
Als we er niet uitkomen, kunnen belang-
hebbenden een bezwaarschrift indienen 
bij de gemeente of een beroepschrift bij 
een rechter (zie: www.rechtspraak.nl).  

Zorgt u ervoor dat u het bezwaar- of 
beroepschrift indient binnen zes weken 
na de dag dat het besluit op de wettelijk 
voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 
(bijvoorbeeld door toezending aan de-
gene die het besluit heeft aangevraagd). 
Daarmee voorkomt u dat het niet meer 
behandeld wordt.

BEZWAAR
U kunt uw bezwaarschrift digitaal  
indienen. Op www.montferland.info/
bezwaarmaken vindt u het formulier 
‘bezwaarschrift indienen’ en daar treft 
u alle informatie aan. Voor het digitaal 
indienen van een bezwaarschrift heeft 
u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw 
bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. 
Uw bezwaarschrift stuurt u aan het in 

de bekendmaking genoemde bestuurs-
orgaan. Meestal is dat het college van 
burgemeester en wethouders, (heffings- 
ambtenaar, burgemeester of de raad) 
van de gemeente Montferland. De ter-
mijn van indiening van een bezwaar-
schrift is zes weken en gaat in op de dag 
nadat het besluit op de wettelijk voorge-
schreven wijze is bekendgemaakt (vaak 
de verzenddatum). Het bezwaarschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening 
en naam van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het aangevochten be-
sluit en de gronden van het bezwaar.

BEROEP
U kunt uw beroepschrift schriftelijk in-
dienen bij de in de bekendmaking ge-
noemde rechter. De termijn van indie-

ning van een beroepschrift is zes weken 
en gaat in op de dag nadat het besluit 
is bekendgemaakt. Het beroepschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening 
en naam van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het aangevochten be-
sluit en de gronden van het beroep.

VERZOEK VOORLOPIGE  
VOORZIENING
Het indienen van een bezwaar- of be-
roepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Dat betekent dat het besluit blijft 
gelden in de tijd dat het bezwaar- en 
beroepschrift in behandeling is. Voor 
sommige zaken duurt die weg te lang, 
gelet op uw belangen. In spoedeisende 
gevallen kan dan daarnaast een voor-
lopige voorziening getroffen worden. U 

kunt een schriftelijk verzoek om voor-
lopige voorziening sturen naar de voor- 
zieningenrechter van de Rechtbank Gel-
derland, Afdeling Bestuursrecht, Post-
bus 9030, 6800 EM Arnhem, of anders 
de in de bekendmaking genoemde Voor-
zitter van de afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt ook digitaal het beroep- en 
verzoekschrift indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een electronische hand-
tekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

-  Hoge Distelweg 13 te ’s-Heerenberg, 7041 EN; het vervan-
gen van golfplaten en verwijderen van asbest (verzon-
den 08-11-2021)

-  Keulseweg 7 te Loerbeek, 7036 AD; het verwijderen van 
asbest (verzonden 11-11-2021)

-  Linthorsterstraat 1 te Stokkum, 7039 CR; het herstellen 
van de functie en restauratie van monumentale voorma-
lige boerderij en het nieuw bouwen van een kapschuur 
(verzonden 10-11-2021)

-  Maalstoel 5, 8, 10, 12 en 14, 6942 ZP; te Didam; het sane-
ren van asbest (verzonden 11-11-2021)

-  Korte Spruit 14, 6942 ZJ te Didam; het saneren van as-
best (verzonden 11-11-2021)

-  Willibrordusweg 54, 6942 EP te Didam; het saneren van 
asbest (verzonden 11-11-2021)

-  Muizenbergstraat 9 te Didam, 6942 VE; het verwijderen 
van asbest (verzonden 11-11-2021)

-  Tolweg 11 te Didam, 6942 PE; het slopen van de woning 
(verzonden 11-11-2021)

-  Willibrordusweg 54 te Didam, 6942 EP; het saneren van 
asbest (verzonden 11-11-2021)

Aanvaarding gebruiksmelding
-  Emmerikseweg 17 te ’s-Heerenberg, 7041 AV; het melden 

van brandveilig gebruik voor kantoor en bijeenkomst-
functie (verzonden 10-11-2021).

Verleende omgevingsvergunning
-  Ambachtstraat 4a te ’s-Heerenberg, 7041 GC; het ver-

groten van een bedrijfspand (verzonden 08-11-2021). 
Rechtsmiddel: bezwaar

-  Doetinchemseweg 15 te Loerbeek, 7036 AB; het herbou-
wen van de schuur (verzonden 10-11-2021). Rechtsmid-
del: bezwaar

-  Vinkwijkseweg 2a-1 t/m 2a-21 te Zeddam, 7038 (voor-
malig ‘s-Heerenbergseweg 3); het oprichten van appar-
tementen en kantoren (verzonden 10-11-2021). Rechts-
middel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, kap.
-  Smallestraat 35a te Didam, het vellen van een Acacia 

(datum 08-11-2021). Herplant plicht. 

 Milieu
Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem 
buiten inrichtingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de vol-
gende melding is ingediend door:

Hawi Grondboortechniek, Ambachtsweg 9. 7021 BT te Zel-
hem.

De ingekomen melding heeft betrekking op locaties: Gref-
felkampseweg 58b, 58c, 58d en 58e,  6941 RM te Didam.

Inzagetermijn: op afspraak gedurende twee weken na 
publicatie.
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